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Índex

1) Què dèiem ahir? De l’impacte al retorn social
2) Què s’ha anat fent? Informes, estudis, eines...
3) Què ens queda per davant? La perspectiva de l’avaluació-acció

1) Què dèiem ahir? De l’impacte al retorn social

L’impacte social de la (política de) cultura
1) Un concepte clau: legitimitat, encara més les darreres dècades
2) La demanda: contribució al desenvolupament econòmic i social
3) La resposta: mesurar l’impacte, externalitats (1.econòmic, 2.social)
4) Impacte social: contribució a objectius altres polítiques sectorials:
educació (rendiment), salut (tractaments), seguretat (taxa delicte)...

Una crítica a la perspectiva de l’impacte social
1) Genera efectes no desitjats en la intervenció pública
- Expectatives i pressions (agents culturals) que condicionen
- Organitzacions dedicades més a demostrar la seva utilitat per a
d’altres polítiques sectorials i menys a explicar què/com fan i efectes

2) Implica problemes metodològics i té conseqüències en l’anàlisi
- Sobrevaloració impacte real de les polítiques i activitats (crítica?)
- Inferències amb poc rigor i justificació: simplificació causa-efecte

Cap a una aproximació integral: de l’impacte al retorn social
1) Nous objectius, nous llenguatges...
- Reconèixer elements i processos afectius, intangibles
- Construir (i reconstruir) el valor singular de les polítiques culturals

2) Nous llenguatges, nous focus d’anàlisi i nous mètodes
- Transversalitats: eixos, àmbits d’incidència de les accions/polítiques
- Efectes sobre la qualitat de vida, però focus conjunt societat
- Creació valor públic, per tant no estrictament instrumental/sectorial
- Reequilibrar, però no substituir anàlisi impacte econòmic i social

Àmbits (i índexs) transversals de valor: afinant la mirada

Les polítiques i accions culturals afavoreixen (o no)?
1. Identitats collectives, sentit de pertinença comunitària (diversitat)
2. Capital social: inclusió, participació, acció collectiva (resocialització)
3. Reconeixement i gestió del conflicte (apoderament)
4. Desenvolupament autònom i creatiu (lectura, formació)
5. Transformació inclusiva de l’espai urbà (reconeixement o segregació)
6. Noves centralitats territorials (descentralització, densitat...)

2) Què s’ha anat fent? Informes, estudis, eines...

Entre l’impacte i el retorn social...

Entre l’impacte i el retorn social...

Entre l’impacte i el retorn social: indicadors desenvolupament...

Entre l’impacte i el retorn: indicadors desenvolupament sostenible

Èmfasi en:
1) La definició sobre què té valor cultural és un
procés polític, més “contestable” que abans
2) No renuncia definició àmplia cultura ni anàlisi
complexitat valor cultural (bottom-up, TIC)
3) Pren seriosament la dimensió cultural de la
desigualtat, (manca) equitat cultural (territori,
identitats, classe/status)
4) Més enllà de la dicotomia valor instrumentalvalor intrínsec, mètodes quantitatiu-qualitatiu

Dificultats:
1) Projecte exploratori que ha de posar en comú
aproximacions i estudis molt diversos
2) Participació limitada de les comunitats i
persones a títol individual
3) Dificultats per transferir el coneixement a
processos de presa de decisions públiques

En definitiva...
1. Avenç significatiu, però condicionat per la cerca de legitimitat
2. Més mesura de l’impacte que avaluació del valor públic
3. Impacte de serveis/productes, però no valors desplegats/relegats
4. Coneixem impacte de la cultura com a substantiu (la cultura), però
desconeixem el valor de la cultura com a adjectiu (allò cultural)
5. Manca informació necessària, fonamental per prendre decisions
6. Tenim dificultats metodològiques, però també polítiques: si no sabem
què volem avaluar, acabarem buscant allò que sabem mesurar

3) Què ens queda per davant? La perspectiva de l’avaluació-acció

Davant l’interregne de les polítiques culturals: el dret a l’avaluació
...i a l’acció
1) La decisió sobre què i com avaluem no és neutra, però tampoc
arbitraria (respon a necessitats i finalitats collectives)
2) L’avaluació com a dret (democràtic), èmfasi en la comunitat(s),
oportunitats/capacitats generades (o no) amb les accions culturals
3) Centrada en el valor públic de les activitats/processos culturals:
equitat i justícia en la provisió serveis i acompliment de drets
4) No tecnocràtic: transparència, rendició de comptes, però
fonamentalment procés obert i d’aprenentatge collectiu (confort?)

El dret a l’avaluació...i a l’acció
5) L’avaluació orientada a l’acció:
- Conjuntament: professionals, comunitats i ciutadania títol individual
- Per avaluar i generar coneixement per prendre decisions
- Un programa públic amb responsabilitat (i legitimitat) política
6) ...I adaptada al tipus de polítiques, projectes i escales
- Les estadístiques no són indicadors, utilitzar indicadors ≠ avaluació
- Treball amb la informació disponible, valorant la necessitat de nova
- Escollint els mètodes en funció dels objectes i objectius
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